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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตรอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล สําหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  
(Prehospital care for the AEMT Refresher course) รุ่นที่ 1 ประจําปี 2562 

1-4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัขอนแกน่ 

(วัน/เดือน/
ปี) 

08.00 - 
9000

09.00 - 1000 10.00 - 1100 11.00 - 1200 
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13.00 - 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

1 กค. 62 ลงทะ 
เบียน 
พิธีเปิด 

Pre test 

หลักการออกปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน และการ
ดูแลผู้ป่วยขณะนาํส่ง   
นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน 
(EP) ม.ขอนแก่น 

การประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และการ
ดูแล และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (Trauma assessment and 

care on scene & pitfall)  
นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน (EP) ม.ขอนแก่น 

ฝึกทักษะการประเมนิสภาพผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ on scene (Trauma 
assessment and care on scene) จดั 10 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 

RN 7 ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย,์ ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน, 
 ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว, ดร.ฐิติกานต์ เอกทัตร์, อ.จรียา ยมศรีเคน, อ.สุขสรรค์ นิพนธ์ไชย  

อ.ฤทัยรัตน์  เข็มพมิาย 
paramedic 2  อ.มาณพ  ศรจีาํนงค,์ อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, อ.ราเมศ ไพสีขาว 

(ไม่เวียนฐาน)
2 กค. 62  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พบบ่อยและการดูแลรักษานอก

โรงพยาบาล นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา (EP) 
แนวทางการประเมนิสภาพ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

และการดูแล และขอ้ผิดพลาด
ที่พบบ่อย (Non trauma 

assessment and care on 
scene & pitfall) 

นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา (EP) 

ฝึกทักษะการประเมนิสภาพผู้ป่วยฉุกเฉนิ ณ จุดเกิดเหตุ   on scene (Non trauma 
assessment and care on scene) จดั 10 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 

RN 7 ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย,์ ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน, 
ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว, ดร.ฐิติกานต์ เอกทัตร์, อ.จรียา ยมศรีเคน, อ.สุขสรรค ์นิพนธ์ไชย, 

 อ.ฤทัยรัตน์ เข็มพมิาย  
paramedic 2  อ.มาณพ ศรีจาํนงค์, อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, อ.นิติกุล  ศิริคุณ  

(ไม่เวียนฐาน) 

3 กค. 62  ทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน BLS and AED 
และการช่วยเหลือในการฟื้น

คืนชีพขั้นสูงนอก
โรงพยาบาล: Defib, EKG 

monitor และ CPR 
protocol ตาม guideline 

2015) 
Paramedic 

อ.มาณพ  ศรีจาํนงค์ 

ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้า และตรวจติดตามการทาํงานของหัวใจ 2 สาย A B  
จัด 8 กลุ่ม ๆ 10 คน ฐานละ 30 นาที 4 ฐาน (เวียนฐาน) 
1)  การจัดการทางเดินหายใจ การให้ออกซิเจน การใช้ BVM, + 
BLS เด็ก 1-8 ปี, ผู้ใหญ่+ 2 กลุ่ม  RN 2 คน 
 ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว 
2) CPR with AED 2 กลุ่ม RN 2 คน ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์, 
ดร.วรวุฒิ  ชมภูพาน 
3) การช่วยเหลือในการฟื้นคืนชีพขั้นสูง: EKG monitor และ 
CPR algorithm กรณี shock and non shockable rhythm 
ช่วยเหลือ advanced airway 2 กลุ่ม paramedic 2 คน  
อ.ราเมศ  ไพสีขาว, อ.มาณพ  ศรีจาํนงค์  
4) การช่วยเหลือในการฟื้นคืนชีพขั้นสูง: EKG monitor และ 
CPR algorithm กรณ ีbradycardia and tachycardia 
rhythm  2 กลุ่ม RN 2 คน รพ.ขก. อ.ฤทัยรัตน์  เข็มพิมาย,  
อ.ธงชยั  มีไกรลาด  
 

หลักการยกเคลื่อนย้าย 
และยึดตรึงตามแนว
ทางการยึดตรงึ ยก 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล 

ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์ 
 

ฝึกทักษะการยกเคลื่อนย้าย และยึดตรงึ 2 สาย A B  
จัด 8 กลุ่ม ๆ 10 คน ฐานละ 30 นาที 4 ฐาน (เวียนฐาน) 
1) การใช้ LSB, Hard collar and head grip change  
2 กลุ่ม paramedic 1, RN 1 ดร.ฐิติกานต์ เอกทัตร์,           
อ.มาณพ ศรีจาํนงค ์
2) การนําผู้บาดเจ็บออกจากรถยนต์โดย KED  2 กลุ่ม 
paramedic 1, RN 1 อ.ราเมศ ไพสีขาว,  
ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน 
3) การนําผู้บาดเจ็บออกจากรถยนต์แบบ Rapid 
Extrication   2 กลุ่ม para 1, RN 1  
ดร.อัจฉรา กิตติวงศว์ิสุทธิ์, อ.จรียา ยมศรีเคน 
4) การใช้ vacuum mattress, การถอดหมวกนิรภัย
pelvic sling 2 กลุ่ม RN 2 ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว, 
 ดร.อุ่นใจ  เครือสถิตย์ 
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หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.40 น และ 14.30 – 14.40 น.  / พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น 
 
 
 
 
 

 

(วัน/เดือน/
ปี) 

08.00 - 
9000 

09.00 - 1000 10.00 - 1100  13.00 - 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

4 กค. 62  ฝึกทักษะการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน และผู้ป่วยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุที่พบบ่อย ในสถานการณ์
จําลองแบ่งสาย A สาย B แต่ละกลุ่มต้องสอบ 4 สถานการณ์ และสันทนาการ 1 ฐาน  
จัด 10 กลุ่ม ๆ 8 คน ฐานละ 40 นาท ี(pre brief, play, debrief) 5 ฐาน เขา้ฐานกลุ่มละ 3 คน 
(เวียนฐาน) 
1) กรณีผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน  กรณีผู้บาดเจ็บติดภายในซากรถ RN 2 ดร.วรวุฒิ ชมพูพาน, 
 อ.จรียา ยมศรีเคน 
2) กรณีผู้ป่วยฉุกเฉนิ RN 2 ดร.เตือนใจ ดร.ฐิติกานต์  
3) กรณีผู้ป่วยฉุกเฉนิและ ทํา ACLS ณ จุดเกิดเหตุ paramedic 2 อ.มาณพ  ศรจีํานงค,์ 
อ.ราเมศ  ไพสีขาว 
4) กรณีบาดเจ็บและหัวใจหยุดเต้น และทํา BLS ณ จุดเกิดเหตุ RN 2 ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์, 
ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์ 
5) กลุ่มสันทนาการ วิทยาจารย์ 2 คน อ.ดวงฤดี  โชติกลาง,  ดร.สุทิน  ชนะบุญ 
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ฝึกทักษะการดูแล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน และ

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ณ จดุเกิด
เหตุที่พบบ่อย ใน

สถานการณ์จาํลองแบ่ง
สาย A สาย B (ต่อ) 

แนวทางในการออก
ปฏิบัติการและการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
และข้อซักถาม 

ดร.อุ่นใจ เครือสถิตย์ 

post test 
มอบใบประกาศ 

 
 

รายชื่อนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) จํานวน 4 คน 
1. อ.มาณพ  ศรีจํานงค,์ 
2. อ.ราเมศ  ไพสีขาว 
3. อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม 
4. อ.นิติกุล  ศิริคุณ  

 
รายชื่อวิทยาจารย์ จํานวน 2 คน 

1. ดร.สุทิน  ชนะบุญ 
2. อ.ดวงฤดี  โชติกลาง 

รายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) จํานวน 2 คน 
1. นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน 
2. นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา 

 
รายชื่ออาจารย์พยาบาลวิชาชีพ (RN) จํานวน 9 คน 

1. ดร.อุ่นใจ เครือสถิต ์
2. ดร.อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์,  
3. ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน 
4. ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว 
5. ดร.ฐติิกานต์ เอกทัตร ์
6. อ.จรียา ยมศรีเคน 
7. อ.สุขสรรค์ นิพนธ์ไชย  
8. อ.ฤทัยรัตน์  เข็มพิมาย 


